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Abstrak  

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah hubungan antara kebiasaan 

membaca dan menulis karangan Eksposisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Al Madinah Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013. Metode yang 

digunakan adalah Analisis Korelasional. Dari Interpretasi sederhana hasil perhitungan dari 

0.3536 berada pada rentang 0,20-0,399, Adanya Hubungan yang positif. Tingkat 

hubungannya Rendah. 

 

Kata kunci : Kebiasaan membaca, Karangan Eksposisi. 

   

 

Abstract  

This study aims to determine how the relationship between reading and writing custom 

essays student Exposition Junior High School eighth grade Isam Al Madinah 

Tanjungpinang Academic Year 2012/2013. The method used is Correlational Analysis. 

Interpretation of the results of a simple calculation of 0.3536 in the range from 0.20 to 

0.399, the existence of positive relationships. Low levels of relationship 
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1. Pendahuluan 

 

Bidang bahasan pengajaran bahasa indonesia di Sekolah menengah pertama yang 

memegang peranan penting diantaranya adalah pengajaran membaca dan menulis. 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang diperoleh setelah orang dilahirkan 

bukan merupakan bawaan.Menulis juga merupakan aspek terpenting dari keterampilan 

berbahasa, Aspek-aspek kemampuan berbahasa diantaranya meliputi menyimak, 

berbicara,membaca dan menulis. 

Di dalam proses pembelajaran sehari- hari, siswa yang kemampuan membacanya  

tinggi maka perkiraan kita pasti menulisnya juga tinggi. Dan jika siswa yang kemampuan 

membacanya rendah maka perkiraan kita pasti menulisnya rendah, serta penulis merasa 

ingin mengetahui dari kedua aspek keterampilan tersebut sebenarnya apakah ada 

hubungannya atau tidak. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka pada kesempatan ini penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian guna mengetahui hubungan kebiasaan membaca dan menulis 

karangan eksposisi Siswa kelas VIII SMP IT Al Madinah Tanjungpinang Tahun ajaran 

2012/2013. 

2. Metode Penelitian 

 

Tempat penelitian ini berlokasi di Sekolah Islam terpadu Al Madinah kota 

Tanjungpinang  yang terletak di Jalan Adi Sucipto/ jalan Merpati Km. 11 Kelurahan Batu 

Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan 

mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2013 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPIT Al Madinah 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 47 orang siswa. Sampel 

penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka, dalam penelitian ini jumlah 

populasi 47 orang siswa peneliti jadikan sampel. 

Penelitian ini menggunakan metode Analisis korelasional untuk  membuktikan 

ada atau tidaknya hubungan masalah yang diteliti pada siswa kelas VIII SMP IT Al 

Madinah Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara 

Angket dan  tes. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan Angket  kepada siswa untuk 

memperoleh data kebiasaan membaca siswa, sedangkan peneliti memberikan  tes kepada 

siswa untuk menulis karangan Eksposisi. Tes ini bertujuan untuk mengukur atau 

mengetahui kemahiran menulis karangan eksposisi siswa kelas VIII SMP IT Al Madinah 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2012/2013. 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kuantitatif, teknik ini untuk menganalisis data yang diperoleh dari data kebiasaan membaca 

dan menulis karangan eksposisi siswa dalam bentuk skor/nilai (Sugiyono, 2009:23). 

Setelah skor diperoleh menghubungkan kedua nilai tersebut dengan menggunakan Rumus 

Korelasi Product Moment, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pada kedua 

variabel tersebut. dengan rumus sebagai berikut: 

 

rxy = N.∑xy-(∑x) (∑y) 
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Selanjutnya, setelah didapatkan hasil korelasi Product Moment tersebut, Maka 

dicocokkan dengan Interpretasi terhadap koefisien korelasi. 0,00-0,199 Sangat Rendah, 

0,020-0,399 Rendah, 0,40-0,599 Sedang, 0,60-0,799 Kuat, 0,80-1,000 Sangat Kuat. 

 

 



 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil dari data perhitungan dan analisa data yang telah dilakukan, 

peneliti menginterpretasikan hasil perhitungan diatas dengan menggunakan cara sebagai 

berikut :  

Dari  hasil perhitungan yang diperoleh nilai koefisien korelasi rxy  yaitu 0,3536. Dalam 

Hipotesis apabila Ha (hipotesa alternatif) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

adanya hubungan  yang positif antara kebiasaan membaca dan menulis karangan eksposisi 

siswa kelas VIII Sekolah Islam Terpadu Al madinah Tanjungpinang mempunyai tingkat 

pengaruh yang  lemah atau rendah. 

 Hipotesis yang dipaparkan didalam BAB III yaitu ada hubungan antara kebiasaan 

membaca dan menulis karangan eksposisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Al madinah Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013 dengan kriteria 

pengujian Ho diterima dan Ha ditolak  jika harga r tabel ≥ r hitung, ≥ r tabel, derajat 

kebebasan (dk) = n - 2  dan signifikan 5%. 

Berdasarkan perhitungan rumus koefisien korelasi Product Moment, bahwa besar 

hubungan x kepada y dapat dilihat dari r
2
 = 0,3536 = 0, 12503296 = 12.00 %  yang artinya 

y (menulis karangan) hanya 12 % yang ditentukan oleh faktor x (kebiasaan membaca) 

88,00% ditentukan oleh faktor lain yang tidak menjadi bagian dari penelitian ini.  

Namun untuk mengetahui signifikasi pengaruh tersebut, diuji dengan uji t menurut 

Sugiyono, (2012:230), sebagai berikut : 

 t = 
 √   

    
 

Uji signifikasi secara praktis, yaitu : ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari  tabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. (Sugiyono.2012.320). 

Berdasarkan perhitungan uji statistik diatas peneliti memperoleh t hitung = 6,033 

sedangkan t tabel (dk=47,α = 0.05) = 2,021. Jadi t hitung lebih besar dari t tabel 6,033 > 

2,021 Artinya Ha diterima hal ini berarti ada hubungan  pada variabel x dan variabel y dan 

nilai koefisien korelasi hubungan antara kebiasaan membaca dan menulis karangan 

eksposisi  siswa sebesar  itu 0,3536.  

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang telah peneteliti uraikan dalam 

BAB IV dan BAB V mengenai hubunganan antara kebiasaan membaca dan menulis 

karangan eksposisi siswa kelas VIII SMPIT Al madinah : 

 Berdasarkan hasil perhitungan peneliti lakukan yaitu melakukan interpretasi 

sederhana dengan menggunakan rumus product moment ternyata terdapat hubungan antara 

kebiasaan membaca dan menulis karangan eksposisi sisiwa kelas VIII SMPIT Al madinah  

Tanjungpinang, yaitu yang signifikan. Ha diterima sehingga dapat disimpulkan adanya 

hubungan  kebiasaan membaca  dan menulis karangan eksposisi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Islam terpadu Al madinah Tanjungpinang. Pada interpretasi sederhana 

hasil perhitungan dari 0,3536 berada pada rentang 0,20 – 0,399 sifat hubungan  antara 

variabel x dan Variabel y terdapat tingkat hubungan Rendah. 

Rekomendasi Bagi Penulis dapat mengetahui hubungan antara kebiasaan 

membaca dan menulis karangan eksposisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu al Madinah Tanjungpinang tahun pelajaran 2012/2013.. Bagi guru-guru 

diharapkan dapat meningkatkan kebiasaan membaca dan menulis siswa dalam 



 
 

pembelajaran yang sesuai disetiap kegiatan pembelajaran agar dapat membangkitkan minat 

membaca dan menulis siswa ketika mengikuti kegiatan belajar.  

 

Daftar Pustaka    

Finoza,Lamuddin. 2008. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan 

Mulia. 

Keraf, Gorys. 1981.Eksposisi dan Deskripsi. Jakarta. Ende: Nusa Indah 

Kosasih, E. 2006. Karangan Deskripsi dan Eksposisi. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Malik, Abdul dan Isnaini Leo Shanty. 2003. Kemahiran Menulis. Pekanbaru:  

  UNRI Press. 

Mulyatiningsih, Endang. 2012. Metode Penelitian Terapan Bidang  

  Pendidikan. Bandung : CV.Alfabeta 

Mulyono. 2003.Pengenalan jenis karangan.Yogyakarta: Balai Buku Indonesia 

Nurhadi. 2008. Kemampuan membaca. Jakarta: PT. Gramedia 

Sukardi, Dewa Ketut. 1987. Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak. Jakarta:  

  Ghalia Indonesia. 

Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV. Alfabeta.  

-----------. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.  

  Bandung: Alfabeta. 

Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian: Petunjuk praktis untuk meneliti  

  pemula. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. 

Soedarso. 1989. Sistem Membaca Cepat dan Efektif. Jakarta : PT. Gramedia 

Tarigan, Hendri Guntur. 1994. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan     

                    Berbahasa. Bandung: Angkasa 

Tambupulon, DP. 1987. Kemampuan membaca teknik membaca Efektif dan  

  Efisien. Bandung : Angkasa. 

-----------------. 1991. Mengembangkan Minat dan Kebiasaan membaca pada  

  Anak. Bandung : Angkasa. 

Zulfikar. 2012. Skripsi. Kebiasaan Membaca Siswa Kelas X Sekolah Menengah  

  Atas  Negeri 4 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2011/2012.  

  Tanjungpinang. UMRAH 

 
 

 

 


